
Call For Tender 11.10.2022 
 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια διατακτικών Super Market 

1. Πλαίσιο- Γενικές πληροφορίες Διαγωνισμού 

Η ΜΚΟ Terre des hommes Hellas, ζητά συνεργασία με αλυσίδα Super Market για την προμήθεια Διατακτικών/ 
Voucher που θα διανεμηθούν σε δικαιούχους, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, για περίοδο 6 μηνών στο 
πλαίσιο χρηματοδοτούμενου ανθρωπιστικού Προγράμματος.  

• Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια των Διατακτικών είναι 130.000,00 Ευρώ και 
η περίοδος υλοποίησης του έργου λήγει στις 30 Απριλίου 2023. 
• Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη 150 οικογενειών με τη διανομή διατακτικών μηνιαίως για 7 μήνες 
σύμφωνα με την επίσημη κλίμακα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
• Ο συμβεβλημένος προμηθευτής θα πρέπει να μας παρέχει όλες τις διατακτικές σε Voucher χαμηλής αξίας (5 
και 10 ευρώ) ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρές αγορές. 
•Τα παρεχόμενα Voucher δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αγορά αλκοολούχων ποτών 
• Τα παρεχόμενα Voucher δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αγορά Ηλεκτρονικών. 
 
Οι προτάσεις που θα ληφθούν θα αξιολογηθούν από εσωτερική επιτροπή η οποία θα αποφασίσει για την 
επιλογή με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) [χαμηλή βαρύτητας] Συνθήκες πληρωμής, Εγγυημένο μέγιστο διάστημα μεταξύ παραγγελίας και παράδοσης 
των κουπονιών 
β) [μέση βαρύτητα] Μέγεθος και κάλυψη του δικτύου καταστημάτων στην Αττική, Επιλογές παράδοσης 
γ) [υψηλή βαρύτητα] Δυνατότητα εξασφάλισης περιορισμών αγοράς για αλκοόλ καπνό και ηλεκτρονικά είδη. 
δ) [υψηλή βαρύτητα] Προσφερόμενη έκπτωση, ενδεικτική σύγκριση τιμών βασικών προϊόντων* 
* Οικονομικότερη επιλογή στον ιστότοπο του προμηθευτή για την ακόλουθη λίστα ειδών: Σπαγγέτι Νο6 500 γρ., 

τορτελίνια με τυρί 250 γρ., ρύζι 500 γρ., φασόλια λευκά 500 γρ., κριθαράκι 500 γρ., φακές 500 γρ., μαρμελάδα 380 γρ., 
ανάμεικτος χυμός 100 γρ. γρ, πουρές ξηρής πατάτας 250 γρ., 30 γρ μπάρα δημητριακών, συσκευασία τοστ 125 γρ., 
κονσέρβα τόνου 100 γρ., χυμός ντομάτας, αλάτι 400 γρ., ζάχαρη 1 κιλό, στιγμιαία σούπα 50 γρ., κονσέρβα αρακά 400 γρ., 
κονσέρβα καλαμποκιού 300 γρ., αφρόλουτρο 1 λίτρο. , Μπατονέτες (100 τμχ), αφρός ξυρίσματος, χαρτί υγείας (8 ρολά), 
οδοντόπαστα, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (380 γρ.), ζελέ αλκοόλης (80 ml) 
 

Οι όροι συνεργασίας με τον επιλεγμένο Προμηθευτή θα καταγραφούν σε τη ιδιωτικό συμφωνητικό- πλαισίου 
συμφωνίας που θα πρέπει να υπογραφεί πριν από οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. 
Πριν από οποιαδήποτε δέσμευση, τα στοιχεία του επιλεγμένου προμηθευτή θα ελεγχθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
εμφανίζονται στη λίστα των οντοτήτων που είναι ύποπτες για εγκληματική δραστηριότητα και σε λίστες παρακολούθησης 
που τηρούνται από εθνικούς και διεθνείς φορείς (Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ). Οι 
επιλεγμένοι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εξής πολίτικές: α) Πολιτική για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, απάτης και σύγκρουσης συμφερόντων της Tdh β) Πολιτική ορθών επιχειρηματικών πρακτικών της Tdh γ) 
Γενικό Κώδικα Δεοντολογίας για διευθυντές, υπαλλήλους, εθελοντές και συνεργάτες της Tdh δ) Πολιτική της Tdh για την 
προστασία από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. 
 

2. Οδηγίες Συμμετοχής Ενδιαφερόμενων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραδώσουν την προσφορά τους στο Γραφείο μας, Μετεώρων 28- 11631 
Αθήνα, έως τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, στις 16:00. Οι προσφορές μπορούν να παραληφθούν από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 16:00 (εκτός επίσημων αργιών). Όλες οι προσφορές πρέπει να 
παραδίδονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
1. (Υποχρεωτικό) Μια οικονομική Προσφορά όπου διευκρινίζονται: 

a. Οι προσφερόμενοι όροι πληρωμής. 
b. Το εγγυημένο μέγιστο διάστημα μεταξύ παραγγελίας και παράδοσης των κουπονιών. 
c. Οι προσφερόμενες επιλογές για την παράδοση κουπονιών 
d. Εάν οι περιορισμοί αγοράς που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να ασφαλιστούν και πώς. 
e. Οι διαθέσιμες επιλογές για προβολή του οργανισμού μας στο Κουπόνι. 
f. Η Προσφερόμενη έκπτωση (αν υπάρχει) 

2. (υποχρεωτικό) Σύντομη παρουσίαση του δικτύου καταστημάτων Supermarket της αλυσίδας - Σημεία 
εξυπηρέτησης για τα κουπόνια. 

 



Call For Tender 11.10.2022 
 

Call for tender for the supply of supermarket vouchers- Gift cards 

1. Context- General tender information 

NGO Terre des hommes Hellas, seeks cooperation with a Super Market chain for the supply of vouchers/ Gift 
cards that will be distributed to beneficiaries, refugees and asylum seekers, for a period of 6 months in the 
framework of a donor funded humanitarian project. 

• The indicative budget of the expenditure for the supply of the vouchers is 130,000.00 Euro and the 
implementation period of the project ends on April 30, 2023. 
• The aim of the project is to support 150 families by distributing the acquired vouchers monthly for 7 months 
following the official scale of the Ministry of Migration Policy. 
• The contracted supplier will be required to provide us with all Gift cards in vouchers of low value (5 and 10 
euros) so that they can be used in small purchases. 
•Vouchers Provided should not be used to buy alcoholic beverages 
• Vouchers Provided should not be used for the purchase of Electronics. 
 
Received Proposals will be evaluated by an internal committee who will decide on the selection based on the 
following selection Criteria: 
a) [low Impact] Payment Conditions, Guaranteed maximum interval between order and delivery of the 

Vouchers 
b) [average impact] Size and coverage of the Store network in the area of intervention Delivery Options 
c) [highest impact] Ability to ensure purchase restrictions on alcohol Tabaco and electronics.  
d) [high impact] Offered discount, basic products price comparison* 

* cheapest option on the suppliers website for the following list of Items: Spaghetti No6 500gr, tortellini with cheese 
250gr, rice 500gr, white beans 500gr, orzo 500gr, lentils 500gr, jam 380gr,mixed juice 100CL,Extra virgin olive oil, 
croissant 70 gr, dry mashed potatoes 250gr,30gr cereal bar, toast pack 125gr, tuna can 100gr, tomato juice, salt 
400gr, sugar 1kg, instant soup 50gr, green peas can 400gr, corn can 300gr, shower gel 1lt, shampoo 400ml, soap 
bar, ear buds (100pcs), shaving foam, Toilet paper (8 rolls), tooth paste, laundry (detergent 380gr), alcohol gel 
(80ml) 

 
The terms of cooperation with the selected Supplier will be recorded in the form of a framework agreement 
that should be signed before any financial transaction takes place. 
Prior to any engagement the selected supplier will be screened to ensure they do not appear on the list of entities suspected of criminal 
activity and watchlists established and updated by national and international bodies (UN Security Council, U.S Treasury). The selected 
supplies should comply with: a) Tdh Anti-corruption, fraud and conflicts of interest Policy b)Tdh Good Business Practices Policy c) Tdh 
Global Code of Conduct for managers, employees, volunteers and partners d)Tdh Policy on Protection from sexual exploitation and 
abuse 

 
2. Instructions to tenderers 

Interested parties are invited to deliver their Quotation to our Office, Meteoron 28- 11631 Athens, by Monday 
November 14th, 2022, at 16:00. Offers can be Received Monday to Friday from 10:00 to 16:00 (excluding public 
holidays) All offers should be delivered inside of a sealed envelope and include the following Items: 
1. (Mandatory) A financial Offer specificizing  

a. Offered terms of payment. 
b. Guaranteed maximum interval between order and delivery of the Vouchers. 
c. offered options for the vouchers delivery 
d. If the purchase restrictions mentioned above can be insured and how. 
e. Offered options for visibility of our organization on the Voucher.  
f. Offered Discount (if any) 

2. (mandatory) A brief presentation of the network of Supermarket stores in your chain- Points of service 
for the vouchers. 

 


